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I. HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH
Nhằm tổng kết việc ứng dụng các công trình khoa học, công nghệ, các giải pháp đoạt giải và
vai trò của Giải thưởng, Hội thi trong việc động viên, khuyến khích các nhà khoa học trong các
hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ
Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Ninh
Bình tổ chức hội thảo khoa học.
Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 08 năm 2011
tỉnh Ninh Bình

Địa điểm: Thành phố Ninh Bình,

1. Đơn vị thường trực:
- Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Tạp chí Tuyên Giáo - Liên hiệp các
hội khoa học và kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

2. Thành phần tham dự:
- Các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở trung ương - Sở Khoa học & Công
nghệ, Liên hiệp các hội KH&KT các địa phương
- Các nhà khoa học, cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng
- Các doanh nghiệp

3. Liên hệ

E-mail: info@vifotec.vn

II. THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NHẬN CÔNG TRÌNH THAM DỰ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2011

Thời hạn nhận công trình tham dự được bắt đầu từ khi công bố Giải thưởng cho đến hết ngày
31/10/2011.
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Thời hạn chấm và xét chọn được tiến hành trong tháng 11 - 12/2011, Lễ trao Giải thưởng được
tổ chức vào Quý I - 2012.

Địa chỉ gửi công trình:

Fax: 043-9434627; E.mail: info@vifotec.vn ; Website: ww.vifotec.vn

III. THÔNG BÁO THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ THAM DỰ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN
QUỐC LẦN THỨ 11

1. Nơi nhận:

Hồ sơ gửi qua Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh, thành phố và của bộ, ngành
hoặc co thể gửi trực tiếp nếu địa phương, bộ ngành chưa có Ban Tổ chức Hội thi. Hồ sơ được
gửi theo địa chỉ:

E-mail: info@vifotec.vn ; Website: www.vifotec.vn

2. Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đươc bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/9/2011;

- Chấm các giải pháp dự thi trong tháng 10 va tháng 11/2011;

- Công bố giải pháp đươc chọn vào chung khảo tháng 12/2011;
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- Lễ trao giải thưởng từ cuối tháng 12/2011;

Ban biên tập
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